
Regulamin konkursu fotograficznego 

 

I. Organizatorzy Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” z siedzibą: 11-

700Mrągowo, ul. Olsztyńska 13, NIP: 7422250088, REGON: 36130781300000 (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

 

II. Cel Konkursu 

Celem konkursu jest stworzenie zbioru zdjęć z regatSiwik Holiday Cup / Stomasz Cup 2017 

PPK Omega, które odbędą się 3-4 czerwca w Mrągowie oraz promocja miasta Mrągowo. 

 

III. Czas trwania Konkursu 

Konkurs będzie trwał od3 czerwca 2017 do 22 czerwca 2017 roku.  Uczestnicy proszeni są o 

przesłanie/ dostarczenie zdjęć na adres mailowy: regaty.czos@gmail.com lub przesłanie linku 

do zdjęć, które będzie można pobrać. W szczególnych przypadkach można dostarczyć zdjęcie 

osobiście. W tym celu należy kontaktować się z Mateuszem Kossakowskim tel. 695 071 192. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 lipca 2017 podczas regat Żeglarskiego Grand Prix 

Mrągowa. 

IV. Uczestnicy Konkursu  

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, za wyjątkiem członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz innych 

podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także 

członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo). 

V. Zdjęcia konkursowe 

Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które zostały wykonane podczas regatSiwik 

Holiday Cup / Stomasz Cup 2017 PPK Omega i dotyczą wyłącznie uczestników regat. 

Każdy uczestnik zobowiązuje się do wykonania min. 20 zdjęć, które wezmą udział w 

konkursie. 

Zdjęcia konkursowe należy przesłać w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i 

rozmiarze nie większym niż 15 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku. 



Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej 

zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, 

kontrastowaniu, kadrowaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu są niedopuszczalne.  

W trakcie regat, Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowych środków 

transportu, służących poruszaniu się po wodzie. 

VI. Jury Konkursu 

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury w składzie: Grzegorz 

Wejkuć, Mateusz Kossakowski, Natalia Wrzosek.  

Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu 

nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są 

udostępniane.  

VII Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu 

Jury wybierze 3 najlepszych fotografów, którzy ich zdaniem wykonali najlepsze zdjęcia. 

Wynikikonkursu zostaną ogłoszone 1 lipca podczas następnych regat Żeglarskiego Grand 

Prix Mrągowa. 

VIII Nagrody konkursowe 

Za miejsca na podium przewidziane są nagrody pieniężne: 

1. miejsce – 500 zł  

2. miejsce – 300 zł 

3. miejsce – 200 zł 

IX  Prawa autorskie 

Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik: 

1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, 

które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich; 

2. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani 

terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z 

prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie promocji 

regat, miasta i działalności stowarzyszenia Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego 

„Czos” 

3. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć 

publiczności. 

Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach 

Organizatorów na portalach społecznościowych  Facebook,  Google Plus i stronie 



internetowej: www.regaty.mragowo.pl 

 

Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z 

poszanowaniem  praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na 

Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu  Konkursu.  

X. Dane osobowe 

Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. 

Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie. 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą 

w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w 

zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego 

uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia 

danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym 

dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z 

udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. 

W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i 

jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego 

tematyką  a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. 

W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i 

dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim. 

XI Postanowienia końcowe 

Regulamin Konkursu zostanie udostępniony do wglądu na stronie internetowej 

www.regaty.mragowo.pl 

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: niedoręczenie nagrody spowodowane 

nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych, niezbędnych 

do doręczenia nagrody.  

 

Nieodebranie nagrody w danym terminie nie zmienia praw organizatorów do dysponowania 

zdjęciami. 

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w regulaminie Konkursu okaże się 

nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz 

żądania zwrotu przyznanej nagrody.  

W razie skierowania przeciw któremukolwiek z Organizatorów jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, bądź dóbr osobistych w wyniku 



korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do Konkursu zgodnie z postanowieniami regulaminu, 

autor tego zdjęcia zobowiązany będzie zwolnić Organizatorów od wszelkiej 

odpowiedzialności, a w tym w szczególności zaspokoić zasądzone, lub ustalone w drodze 

ugody zadośćuczynienia i odszkodowania, a także pokryć wszelkie koszty sądowe i koszty 

zastępstwa procesowego. 

Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy. 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd miejsca 

siedziby Organizatora. 

 


